
 1401بهمن ماه  10 اخباروگزارش های کارگری

فرسا  دیکتاتو   - طاقت  سرمای  آنهارادر  خوی  زدگان  زلزله  بین  امکانات  توزیع  بجای  اسالمی  ری 

 آبپاشی کرد 

 :ری ز  یوشعار دادن شبانه در شهرها  یابانیخ  زی بهمن،جنگ وگر  10دوشنبه  -

 بوکان/

 (یوشهرک باقر ه،پونکیتهران)اکباتان،امان/

 سنندج /

 مشهد /

 کارگران بازنشسته مخابرات کشور نسبت به کاهش قدرت خرید  دوباره  تجمع اعتراضی سراسری -

بازنشسته  - ایران کارگران  مس  ملی  دارشان  شرکت  دامنه  اعتراضات  تغییر    درادامه  به  نسبت 

وقرارگرفتن رفاه  اساسنامه  عالی  شورای  نظر  کارخانه  زیر  روبروی  همزمان  تجمع  به  دست   +

 درتهران زدند  رانی مس ا  عی صنا ی مقابل دفتر شرکت ملو درکرمان 

اعتراضی  - سهامدار  تجمع  بازنشسته  گ  کارخانه  کارگران  به    النیفرش  توزنسبت  سود    ع یروند 

سالیانه   ساالنه غیرشفاف  صنا  نیتام   یعموم   عیصنا  یگذاره ی سرما  یهاشرکت   وگزارش    عی و 

 النیاستان گ یالمللن یو ب ی دائم شگاهی نمامقابل   کاوه یکاغذساز

 راز یپرستاران در ش  یتجمع اعتراض -

سال زندان در شعبه    ک یقاسم زاده به    زی پور و عز  ی قیصد  ،محمود یانوش عادل  ی قطع  ت یمحکوم   -

  النینظر استان گ د یدادگاه تجد ۱۸

 تهران نشیهسته گز  ر یتوسط مد ،یدارکش فعال صنف  محمد  یمان ی ممانعت از استخدام پ -

 شهرستان سنندج   ۲ یه معلم ناح ی افضل لقمان دیتبع حکم دو سال  د ییتا -

 وکرج   بندرعباسدرحین کار براثر تصادف  شهرداریکارگر 2بازهم جان باختن  -

 ******* 

فرسا    ریدیکتاتو   * طاقت  سرمای  آنهارادر  خوی  زدگان  زلزله  بین  امکانات  توزیع  بجای  اسالمی 

 آبپاشی کرد 

منتشره   وتصاویر  ها  گزارش  آخرین  حالیکه  کمبود  در  از  حاکی  اجتماعی  های    ،پتو،چادردرشبکه 

بهمن( جمهوری  9ی وموادغذایی ازجمله نان در شهرستان خوی می باشد،یکشنبه شب)ش یگرما  لیوسا

 اسالمی بجای توزیع امکانات بین زلزله زدگان خوی آنهارادر سرمای طاقت فرسا آبپاشی کرد. 



 

 

 شبانه در شهرهای زیر:   نوشعار داد بهمن،جنگ وگریز خیابانی  10دوشنبه *



 بوکان /

 (،امانیه،پونک وشهرک باقریتهران)اکباتان/

 سنندج /

 مشهد /

 کارگران بازنشسته مخابرات کشور نسبت به کاهش قدرت خرید  دوباره  تجمع اعتراضی سراسری *

دوشنبه   جاری  10روز  ماه  در  بار  دومین  برای  کشور   ،+بهمن  مخابرات  بازنشسته  برای  کارگران 

  مه یسهم ب  ی درصد   30   ش یو افزا  89سال    نامه ن یی آ  ی از جمله عدم اجرا   د ی ش قدرت خرکاهاعتراض  

در استان    دست به تجمع  1400ماه سال  یاز د   گر یو عدم پرداخِت سهم خواروبارومطالبات د   یلیتکم

وغربی، شرقی  آذربایجان  رضوی،ایالم،أصفهان،های  بختیاری  خوزستان،خراسان    ،چهارمحال 

  ی مرکزشهرمقابل ساختمان مرکزی شرکت مخابرات در    یزد مقابللرستان، یالن،گکرمانشاه،کردستان،

   .زدند  ی عتیشر ابان یمقابل وزارت ارتباطات در خ  ودر تهران   استان 

 تجمع اعتراضی سراسری کارگران بازنشسته مخابرات کشور نسبت به کاهش قدرت خرید +

دوشنبه   کشوربرای    3روز  مخابرات  بازنشسته  کارگران  نسبت  بهمن،  اعتراضشان  صدای  انعکاس 

درصدی سهم بیمه تکمیلی و    30 و افزایش    89نامه سال  کاهش قدرت خرید از جمله عدم اجرای آیین 

سال ماه  دی  از  دیگر  خواروبارومطالبات  سهم  پرداخِت  مقابل    1400عدم  درتهران  تجمع  به  دست 

ودراست استانداری  مقابل  بختیاری  چهارمحال  ارتباطات،استان  اردبیل،  وزارت  های  ان 

ساختمان   مقابل  ویزد  رضوی،کردستان،کرمانشاه،گیالن،لرستان،مرکزی،همدان  اصفهان،خراسان 

 .مرکزی شرکت مخابرات در مرکز استان زدند 

 شعارها ومتن پالکاردها: 

 « بزن اد یحقتو فر   بازنشسته داد بزن»

 « استعفا استعفا ی محب ی سلطان»

 «  صبرمان تمام شد   یسلطان  ی آقا »

 « مارا به دولت برگردان ی مدار عمده حاال که پول ندارسها »

 « شد؟ ی بازنشسته پس چ  ات یچهارده ماه رفاه »

 « "د یخارج کن   زیرا از فر1401سال  ات یرفاه»

 « ؟  ست یمعوقه چ  ی به مطالبات قانون  ی ابی راه دست»

 « شرکت پر درآمد چه بر سر تو آمد  »

 « اثر ندارد   گر ید  ن یدروغ  یوعده ها »



  «مسلم ماست  مناسب حق  مه یب»

 « امهیپ  نی آخر  نی نامه ا  ن ییآ یاجرا»

 تصاویر: 

 

 



 



 

بازنشسته* ایران کارگران  مس  ملی  دارشان  شرکت  دامنه  اعتراضات  تغییر    درادامه  به  نسبت 

وقرارگرفتن رفاه  اساسنامه  عالی  شورای  نظر  کارخانه  زیر  روبروی  همزمان  تجمع  به  دست   +

 درتهران زدند  رانی مس ا  عی صنا ی مقابل دفتر شرکت ملدرکرمان و 



درادامه اعتراضات دامنه    ران یمس ا  ی کارگران بازنشسته شرکت ملجمعی ازبهمن،    10روز دوشنبه  

تا  خودرا به تهران رساندند    رفاه  ی عال  ینظر شورا   ریاساسنامه وقرارگرفتن ز   ر ییدارشان نسبت به تغ 

باتجمع   کارخانه  روبروی  همکارانشان  تجمع  با  دفتهمزمان  ملمقابل  شرکت  ا  عی صنا  یر    ران یمس 

 صدای حق طلبیشان را هرچه بیشتر منعکس کنند. 

 

  ران یمس ا  عی صنا  ی: امروز در تهران مقابل دفتر شرکت ملتجمع کنندگان به خبرنگاررسانه ای گفتند 

 .اند کارخانه تجمع کرده ی بازنشستگان مقابل دفتر اصل ز یدر کرمان ن و  میجمع شد  عصر یول  ابان یدر خ

:  ،اضافه کردند دانند یمس م  یخود را حفظ استقالل صندوق بازنشستگ   یزنشستگان مطالبه اصلبا  نیا

وزارت رفاه    رمجموعهیسهامداران به ز   ت ی، صندوق مس را بدون رضا1400پنجم اسفند    خی در تار

  ز آن متعلق به ما بازنشستگان است و ا  ی هایی که صندوق و تمام دارا  ست یدر حال  ن ی منتقل کردند؛ ا

 .شده است  جاد ی ما ا  انیسال یاندوخته  محل

و بازنشستگان    رود یم   انیاز م   جی برود، صندوق مس به تدر  شیپ   ب یترت   نی : اگر به همآنهاادامه دادند 

  ی مزد   ی ای و مزا  ازات ی امت  شود ی مساله باعث م   نی منتقل خواهند کرد؛ ا  یاجتماع  نی را به صندوق تام

 .ابد یما کاهش  

با+ کارگران  اعتراضات  اساسنامه   زنشستهادامه  تغییر  به  نسبت  ایران  مس  ملی  شرکت 

بازنشستگی   وقرارگرفتن صندوق  ساختمان  مقابل  تجمع  برپایی  با  رفاه  عالی  شورای  نظر  زیر 

 درکرمان

درادامه اعتراضشان نسبت     دی،جمعی از کارگران بازنشسته شرکت ملی مس ایران   19روز دوشنبه  

نظر اساسنامه وقرارگرفتن زیر  تغییر  مقابل    به  تجمع  به  دیگر دست  باری  برای  رفاه  شورای عالی 

 .ساختمان صندوق بازنشستگی درکرمان زدند 



 

  1400اسفندماه    5بنابه گزارش رسانه ای شده، صندوق بازنشستگی شرکت ملی مس ایران از تاریخ  

زیر نظر شورای عالی رفاه قرار گرفته و از همان تاریخ کارگران بازنشسته شرکت ملی مس ایران  

 .تراض دارند نسبت به این تصمیم، اع 

  سود ساالنه   عی روند توزنسبت به    النیفرش گ   کارخانه  کارگران بازنشسته سهامدار  تجمع اعتراضی *

سالیانه غیرشفاف  صنا  ن یتام  ی عموم  ع یصنا  یگذاره ی سرما  یهاشرکت   وگزارش    ی کاغذساز  عی و 

 النیاستان گ یالمللن یو ب ی دائم شگاهینمامقابل   کاوه

دوشنبه   ا  بهمن،   10روز  سهامدار  کارگر   228ز  جمعی  گ  کارخانه  بازنشسته  که صاحب    الن یفرش 

ا5/7   ع یروند توز برای بنمایش گذاشتند اعتراضشان نسبت به  هستند،  ید یواحد تول   نی درصد از سهام 

ساالنه  سالیانه   سود  غیرشفاف  صنا  ن یتام   یعموم  ع ی صنا  یگذاره یسرما  ی هاشرکت   وگزارش    ع یو 

 درکالنشهر رشت زدند.  الن یاستان گ  یالمللن ی و ب  ی دائم شگاه ینمادست به تجمع مقابل  کاوه ی کاغذساز

https://etehadbinalmelali.com/wp-content/uploads/2023/01/photo_2023-01-10_23-46-37.jpg


  

 

به خبرنگاررسانه ای گفتند    ع ی و صنا  ن یتام   یعموم  عی صنا  یگذاره یسرما   یها : شرکت تجمع کنندگان 

  ع ی هستند، در خصوص گزارش ساالنه و توز  ید یواحد تول  نیسهامدار ا  ب ی کاوه که به ترت   ی کاغذساز

 .کنند ی سود سهام شفاف عمل نم 

  ی انواع فرش و موکت است، از سو   دکنندهیکه تول النی، سهام کارخانه فرش گ76در سال  آنها افزودند:

  یکاغذساز   ع یشرکت صنا   ن،یتام   یعموم  عیصنا   یگذاره یشرکت سرما  نی دولت وقت ب  عی وزارت صنا

 .است  شده  م یمشغول بودند، تقس  ی د یواحد تول ن یکه آن زمان در ا  ی کارگر 228کاوه و حدود 

با حدود   86آن متوقف شده از سال  ی د یتول ت یفعال شیپ  ی که سالها النیفرش گ ید یگفتند: واحد تول  آنها

  النیاستان گ  یالمللن ی و ب   ی دائم  شگاه یسوله و انبار به نما   ل یو مستغالت از قب   ن یهزار متر زم   170

 .نشده است  اجاره داده شده اما درآمد حاصل از آن هنوز به کارگران سهامدار پرداخت 

  د یساالنه هستند و تاک   ی هاسود سهام و گزارش   ع یدر روند توز   یسازبازنشستگان خواهان شفاف   ن یا

سهم آنها    زان یآن بدون درنظر گرفتن م   یت یریمد   رات ییکارخانه و تغ   ن ی و فروش سهام ا  د یکردند: خر 

 است.  ی رقانونیغ

 راز ی پرستاران در ش  یتجمع اعتراض*



ش   ی جمع  ۱۴۰۱بهمن    ۱۰دوشنبه    امروز پرستاران  رس   رازیاز  عدم  به  اعتراض  به    یدگیدر 

 مشکالتشان دست به تجمع زدند.

 منبع:کانال اتحادیه آزاد کارگران ایران 

سال زندان در شعبه    کی قاسم زاده به    ز یپور و عز   ی قیصد  ،محمود یانوش عادل  ی قطع  ت یمحکوم*

  النینظر استان گ د یدادگاه تجد ۱۸

تجد   ۱۸شعبه   گ  د یدادگاه  استان  تا   النینظر  انقالب    یرا   د ییبا  دادگاه  سوم  از  شعبه  نفر  سه  رشت 

سال حبس    ک ینظام« به    هیعل   غ یرا به اتهام »تبل   النیگ  ان یفرهنگ   یصنف  کانون   رهیمد   ئت یه   یاعضا 

 .محکوم کرد  یر یتعز

و  پور    ی قیصد   محمود ، یعادل  انوش   هی عل  النینظر استان گ  د یدادگاه تجد   ۱۸شعبه    ی از را  ی در بخش

مبنا نام بردگان به    نی اشاره شده و بر هم  النیگ  ت ی اطالعات و امن   س یزاده به گزارش پل  قاسم  زیعز

امحکوم شده   ی سال حبس قطع  کی ا   ی در حال  ن یاند؛  تار   یسه فعال صنف   ن یاست که    ر یت  ۱۴  خ یدر 

ر  ماموران به خاط  هیو انقالب رشت عل   یعموم   ی دادسرا  یرا در شعبه دهم بازپرس   یت یشکا   ۱۴۰۱

استناد    یاند و با ادله اثباتخرداد طرح کرده ۲۶ماموران در    ن یهمراه با ضرب و شتم و توه  یریدستگ

بازب  و  شهود  شهادت  پل   ها،ن ی دورب  ین یبه  گزارش  و  را    ه یعل   ت یامن  س یادعا  و  دانسته   کذب خود  اند 

  ی نشده که در را  یدگیرس   ت یشکا  ن ی اند. اما نه تنها تا کنون به اخود شده   ت یبه شکا  ی دگیخواهان رس 

  ز یکه عز   یدر حال  گرید   ی استناد شده است. از سو  زین   ت یامن   سیصادر شده به همان گزارش کذب پل

در شعبه سوم    ی عنوان اتهام  ن ی نظام محاکمه شده، او را با هم   هی عل  غی رودسر با اتهام تبلقاسم زاده در  

نظر    د یدادگاه تجد  ۱۸دسر او به شعبه  اند و با وجود ارجاع پرونده رودادگاه انقالب رشت محکوم کرده

شعبه سوم    ت ینظام و عدم صالح   ه یعل  غ یدادگاه رودسر با اتهام تبل   یاستان که اثبات کننده تقدم برگزار

بدون    النینظر استان گ  د یدادگاه تجد   ۱۸او است، شعبه    هی عل  ماتها  نی طرح ا  ی دادگاه انقالب رشت برا

 .کرده است  د ییتأ  نا  ی به سوم دادگاه انقالب رشت را عشع  ی مهم، را یشکل راد یا  نی اعتنا به ا

سه    نیسال زندان ا   ک یضمن محکوم کردن حکم    رانیا  انیفرهنگ  یصنف   ی تشکلها  یهماهنگ  یشورا

هرگز با    ی و مدن  ی که روند مطالبات صنف  کند یاعالم م   گرینظر، بار د   د ی در دادگاه تجد   ی فعال صنف

نخواهد شد و ر  ی احکام  نی صدور چن با چن   ی های امتوقف  قبول    یند ی فرا  نی صادر شده  هرگز مورد 

 نخواهد بود.  یمعلمان و افکار عموم جامعه

 تهران نشیهسته گز  ر یتوسط مد ،یدارکش فعال صنف  محمد  یمان ی ممانعت از استخدام پ*

پ  یانامه   یط  ۱۶منطقه    نشی هسته گز  ریمد  دارکش مخالفت  کرده است. در    محمد   ی مانیبا استخدام 

آبا  ا  ی تماس   ی شهر تهران ط   نش ی ن  گزاواسط  با  ن ی با    نش یدر جلسه گز   د یمعلم  به او اعالم کرد که 

معلم در تحصن و    ن ی نهاد درباره حضور ا  ن یسواالت ا  نش، ی جلسه گز  لیو پس از تشک   ی شرکت کن 

  ن یبود؛ به خصوص با اعتراض به حضور او در تحصن آبان ماه اذعان داشتند که ا   یاعتراضات معلم

تهران    نش یهسته گز   ر یگرد مد   شه ی دانش آموزان به اغتشاش است. به دنبال آن عباس ش  ک یاقدام تحر 

  وص نوشت: »در خص  ۱۶آموزش و پرورش منطقه    ر یمد   نژاد م یرضا ابراه   د یحم  د یبه س   ی انامه   یط



  ط یبه عمل آمده، نامبرده واجد شرا  ی ها یبه بررس  ت یبا عنا   رساند ی محمد دارکش به استحضار م  یآقا

 .«گردد یموافقت نم  شان یا ی مانیداده نشده است. لذا با اشتغال و استخدام پ ص یتشخ  یعموم 

که از    باشد ی تهران م  ۱۶معرفت منطقه    رستان ی دب   ی جامعه شناس  ریذکر است محمد دارکش دب   انیشا

 به عمل آمده است.   یر یادامه اشتغال و استخدام او جلوگ

 شهرستان سنندج   ۲ یه احمعلم ن  یافضل لقمان دیحکم دو سال تبع  د ییتا*

 

ارعاب حاکم   د یتهد   ،یوساز ی سنار  ه متاسفان    فره   یبرا  ت یو  ندارد و هر    ی تمام   ان یفرهنگ   ه خت یقشر 

  ی تخلفات ادار ه ب  یدگی رس  ئت ینظر ه  د یدوم تجد   ه اقدام، شعب  نی تر. در تازه رد یگی م  ی اەتاز یروز قربان 

تبع  حکم  پرورش،  و  آموزش  افضل  یآقا  د یوزارت  فرهنگ  یصنف  فعال  یلقمان  از  در    غل شا  ان ی و 

ب   ۲یهناح سنندج  ب  ۲مدت    هشهرستان  اردب  ه سال  ه  هک   -را    لیاستان  در  در    یبدو   ئت ی قبال  مستقر 

 .نمود   د ییتا   -آموزش و پرورش کردستان صادر شده بود 

کس    نگاه   ن ی چن  ن یا   یاحکام  ست ین  ەد یپوش   یبر  امن   یبا  نهادها  یت یکامال  طرف  از  از    ی و  خارج 

آو لذا توص   یم  ه کتید   ،یدگیرس  ئت ی ه  هپ بمجموعه  اک  هیشود.  تذکر  ب   د یو  و    نی مسئول  هما  آموزش 

  م نظا  یجز اعتال   یاکه دغدغه   یو فعاالن صنف انیفرهنگ   ه نسبت ب یساز  ەکه از پروند   نست یپرورش ا

 .ند ی نهاد متبوع خود را حفظ نما  ی نموده و استقالل و آبرو  یندارند خوددار  ت یو ترب   م یتعل

تبع   -معلمان کردستان)سنندج    یصنفانجمن      نمودن حکم    ، یافضل   یآقا  د یکالترزان( ضمن محکوم 

د   دواریام ادار  وان ی است  ه  یعدالت  هرگونه  از  امن  اهو یفارغ  نگاه  جو   ی تی و  به  را  رفته    ی "آب 

 .اقدام کند  هحکم ناعادالن  ن یبازگرداند" و نسبت به لغو ا 

 غمناک کن  ەی رفع غم از چهر ی توان  تا

 پاک کن   یآسان است اشک اندن ی گرجهان  در

 وکرج  بندرعباسدر حین کار براثر تصادف  شهرداری کارگر  2بازهم جان باختن *

یکشنبه   روز  نظافت   9سحرگاه  کار  حین  بندرعباس  شهرداری  کارگر  حوال  بهمن،یک    دان یم  یدر 

 دردم جان خودرا ازدست داد. ( بر اثر حادثه تصادف ییهوا   گاهیفرودگاه )پا

براثرتصادف    9روزیکشنبه   منطقه حصارک  در  نظافت  کار  کارگر شهرداری کرج حین  بهمن،یک 

 جان باخت. 

akhbarkargari2468@gmail.com 
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